
8.10.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (8). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (20). 

17:30 Za ++ Stanisławę i Włodzimierza Hałaj o radość nieba dla nich. 

9.10.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (9). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (21). 

17:30 Za + ks. Wiktora Mikę z prośbą o radość życia wiecznego dla niego. 

Konc. Za + męża, ojca i dziadka Marcina Płaczek w 2. rocz. śmierci o łaskę życia wiecznego 

w niebie. 

10.10.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (10). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (22). 

17:30 Za ++ Wiktora i Franciszkę Drewniok, synów Bernarda i Teodora oraz pokrewieństwo z 

obydwu stron. 

Konc. Za ++ Gertrudę i Józefa Kroplewskich oraz Stanisławę i Stefana Sobierajskich. 

11.10.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (11). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (23). 

17:30 W int. Zofii i Elżbiety z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia – int. od brata. 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego przez Niepokalane Serce Maryi o łaskę uzdrowienia dla 

matki, córki i syna. 

12.10.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (12). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (24). 

17:30 Za + Sławomira Gajos. 

Konc. Za + Stefana Chrząszcz w 11. rocz. śmierci, rodziców i pokrewieństwo. 

Konc. Za + Stanisława Grasza w 30. dzień po śmierci. 

13.10.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA ÓSMA ZWYKŁA 

8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. W int. Rity Mularczyk z ok. 45. rocz. profesji zakonnej w FZŚ oraz 4. rocz. 

konsekracji w stanie wdów z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Ojca Franciszka oraz o laskę 

zdrowia (Te Deum). 

Konc. Za ++ rodziców Gontarewicz Józefa w 30. rocz. śmierci i Bronisławę w 25. rocz. 

śmierci oraz żonę Anielę w 10. rocz. śmierci o łaskę nieba dla nich. 

10:00 Za + Władysława Ficka – gregorianka (13). 

11:30 W int. Mieczysława Kubec z ok. 89. rocz. urodzin oraz w int. dzieci i wnuków Rafała 

z ok. 46 rocz. urodzin, Anny, Dawida, Doroty, Jakuba i Róży z podziękowaniem za 

wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz łaskę życia wiecznego dla + 

żony Marii Kazimiery w 6. rocz. śmierci (Te Deum). 

17:30 Za + Jana Maź – gregorianka (25). 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00 

Parafia tel. 32 231 38 84, Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl 

Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Dwudziestą Siódmą Niedzielę Zwykłą 

6. października 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 6-13.10.2019 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie. 

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, 

i trzeźwego myślenia… 

Dziś zbiórka do puszek na potrzeby diecezjalnej i parafialnej Caritas. 

Nabożeństwa różańcowe w październiku: od poniedziałku do piątku o godz. 

18:00, w soboty i niedziele o godz. 17:00. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w październiku od poniedziałku do 

piątku po nabożeństwie różańcowym do godz. 19:30 dedykowana w int. 

Ojczyzny. 

Przypominamy, że za przynajmniej półgodzinną adorację Najświętszego 

Sakramentu lub za odmówienie różańca św. we wspólnocie zyskać można odpust 

zupełny i ofiarować go za siebie lub za zmarłych. 

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma św. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkania dla 

ministrantów i Dzieci Maryi. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki. O godz. 16:00 w salce pierwsza nauka dla 

narzeczonych. 

W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do 

puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia – ofiary wspierają zdolne dzieci i 

młodzież. W tym dniu odbędzie się ostatnie różańcowe nabożeństwo fatimskie. 

Prosimy o kwiaty do figury Matki Bożej, które można przynieść do popołudnia 

w sobotę. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Informujemy, że intencje na rok 2020 będziemy przyjmować od wtorku 15. 

października. Prosimy o rezerwację terminów mszy św. jubileuszowych, 

urodzinowych i innych okazji rodzinnych. 

Niech trwa modlitwa w intencji Ojczyzny i rządzących nią. Prośmy również o 

dary Ducha Świętego dla nas, byśmy mogli dokonać wyborów dobrych i 

służących wszystkim rodakom i Ojczyźnie. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Anna Pechta (1943). Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen. 

PAPIEŻ FRANCISZEK ZATWIERDZIŁ DEKRET BEATYFIKACYJNY 

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PRYMASA TYSIĄCLECIA 
Papież Franciszek zatwierdził dekret, otwierający drogę do rychłej 

beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Watykan poinformował w 

czwartek, że zaaprobowany dekret dotyczy cudu uzdrowienia, przypisywanego 

wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia. 

O decyzji tej poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej po środowej 

audiencji, na której Franciszek przyjął prefekta Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych kardynała Angelo Becciu. Przedłożył on papieżowi do 

aprobaty dokumentację procesów zakończonych w kongregacji. 

Postępowanie w sprawie cudu uzdrowienia było drugim i ostatnim etapem 

procesu beatyfikacyjnego kardynała Wyszyńskiego w Watykanie. Wkrótce 

ogłoszona zostanie data i miejsce mszy beatyfikacyjnej. 

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 

roku, czyli osiem lat po jego śmierci. 

Cudowne uzdrowienie. W styczniu br. komisja lekarzy w watykańskiej 

kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret 

zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była niedawna aprobata 

komisji kardynałów i biskupów. 

Media informowały wcześniej, że niewytłumaczalne z medycznego punktu 

widzenia uzdrowienie dotyczy 19-latki ze Szczecina, która w 1988 r. 

zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Wtedy 

grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za 

wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i 

zostało uznane za trwałe. 

Heroiczność cnót. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też 

osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem 

dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża. 

Dekret rozpoczyna się od słów z listu św. Jana Pawła II do kardynała 

Wyszyńskiego z 30 października 1979 roku. 

„Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję 

w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła – i to nie tylko Kościoła 

w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże 

błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości – i dziękowałem za nie 

Bogu, jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski” - napisał polski papież. 

„Dziękowałem za to, że taką moc dał człowiekowi i zawsze za to dziękuję” - 

dodał św. Jan Paweł II. 

W obronie praw Kościoła. W dekrecie o heroiczności cnót podkreślono, że 

prymas z innymi biskupami „starał się bronić praw Kościoła pogwałconych przez 

rząd komunistyczny”. Przywołano list z 8 maja 1953 r. pt. „Non possumus”, 

skierowany do władz w sprawie prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce. 

„Po upływie czterech miesięcy, dnia 25 września 1953 roku, Sługa Boży 

przewieziony został w nocy, wbrew prawu i obyczajom, do pewnego, wówczas 

nieznanego miejsca. Przez trzy lata, nieskazany przez żaden sąd, trzymany był w 

bardzo ograniczającym wolność miejscu odosobnienia i strzeżony w dzień i w 

nocy przez żołnierzy” - głosi dekret opisujący heroiczność cnót kandydata na 

ołtarze. 

Przypomniano następnie, że 28 października 1956 roku „na skutek żądań 

wszystkich wiernych w Polsce, domagających się jego uwolnienia, powrócił do 

Warszawy, gdzie znów zaczął sprawować obowiązki pasterskie z wielką 

gorliwością”. 

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przesłała dekret o heroiczności cnót do 

Archidiecezji Warszawskiej w styczniu 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że 

beatyfikacja odbędzie się w Warszawie. 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, zmarł 28 maja 

1981 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 roku we 

włocławskiej bazylice katedralnej, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–

1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w 

latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia. W 

swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” (Samemu Bogu). Służba 

Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu. Pośmiertnie 

odznaczony Orderem Orła Białego. Bogu niech będą dzięki za Jego życie. 

INTENCJE MSZALNE 6-13.10.2019 

6.10.2019 NIEDZIELA – DWUDZIESTA SIÓDMA ZWYKŁA 

8:00 Za + Danielę Matkowską o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za ++ Henrykę i Józefa Kibiłdów o radość życia wiecznego – int. od sąsiadki. 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (18). 

10:00 W int. Wojciecha Sznajder z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia i pełni sił, o 

błogosławieństwo Boże w rodzinie Sznajder oraz z podziękowaniem wszystkim 

darczyńcom z okazaną życzliwość i pomoc. 

Konc. W int. Jana Legierskiego z ok. 14. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

11:30 Za ++ rodziców Reginę i Zenobiusza Sysków. 

17:30 Za + Władysława Ficka – gregorianka (6). 

7.10.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ 

7:00 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Władysława Ficka – gregorianka (7). 

Konc. Za + Jana Maź – gregorianka (19). 

17:30 Za ++ rodziców Zofię i Henryka Dzido oraz pokrewieństwo z obu stron, z prośbą, aby 

Miłosierny Bóg za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej, obdarzył ich łaską 

wiecznej radości. 


